ACORD DE PARTENERIAT
Nr ________ din _____________
Încheiat astăzi, ______________

1.

Părțile
1.1. ___________________________________________________,
cu
sediul
în
_________________
str. ___________________________ , nr. _____, sector / judeţ
______________, reprezentatã prin
___________________________, în calitate de _______________, denumită în continuare BENEFICIAR,
1.2. S.C. Human STRATEGICS S.R.L., cu sediul social in Bucuresti, Str. Istriei nr. 3, bl. H18, ap. 15, sector 3, Bucuresti,
înregistrată la Registrul Comertului cu numărul J40/7247/21.04.2008, Cod Unic de Inregistrare RO 23765932, Cont
Bancar RO94INGB0000999901363815 ING Bucuresti, reprezentată de Florin Decebal NICOLA, în calitate de
administrator, denumită în continuare FURNIZOR,
1.3. au convenit să încheie prezentul acord de parteneriat.

2. Obiectul acordului
2.1. Obiectul prezentului acord reprezinta furnizarea de catre Human STRATEGICS a unui seminar despre inceputul carierei si
succesul acesteia pentru elevii / studentii din unitatea de invatamant de la punctul 1.1.
2.2. Evenimentul va avea loc in data de ________________________, ora _________, la __________________________.
2.3 Pachetul de servicii convenit este compus din:
a. seminar CARIERA LA START pentru ____ elevi / studenti pentru suma de 490 de lei fara TVA cu durata de maximum
doua ore.
b. evaluari de personalitate standard si profilele aferente pentru ___ elevi / studenti pentru suma de 29 de lei inclusiv
tva pentru fiecare profil in parte.
c. evaluari de personalitate avansate si profilele aferente pentru ___ elevi / studenti pentru suma de 49 de lei inclusiv
tva pentru fiecare profil in parte.
d. profil de personalitate + abilitati intelectuale generale (inteligenta generala, verbala si non-verbala) pentru ____
elevi / studenti pentru suma de 49 de lei / persoana, inclusiv tva.
e. profil psihologic complet pentru ____ elevi / studenti pentru suma de 99 de lei / persoana, inclusiv tva.
f. sesiune individuala de feedback si coaching in cariera (maximum 30 de minute): 49 lei / sesiune, inclusiv tva.

3. Obligațiile părților
3.1. Furnizorul si beneficiarul se obliga sa respecte clauzele prezentului contract.
3.2. Beneficiarul se obliga sa ofere cu titlu gratuit spatiile necesare desfasurarii activitatilor educative (prezentari, sesiuni de
evaluare, instruire, feedback si coaching) in zilele de livrare si sa puna la dispozitia furnizorului participantii la aceste activitati.
3.3. Beneficiarul se obliga sa asigure ordinea, disciplina si siguranta pe timpul desfasurarii activitatilor si sa asigure conditii
sigure de desfasurare a activitatilor.

4. Dispozitii finale
4.1. Ambele parti se obliga sa respecte prevederile prezentului contract.
4.2. Orice litigiu aparut se va rezolva pe cale amiabila de catre ambele parti. In cazul in care acest lucru nu este posibil, acestea
se vor rezolva in cadrul instantelor competente.
4.3. Actualele condiţii şi termene pot fi completate, adaptate, modificate şi suplimentate de comun acord, prin acte adiţionale
care fac parte din prezentul contract.
4.4 Numarul participantilor poate diferi in functie de conditiile de la fata locului; la fel, si numarul profilelor si sesiunilor de
coaching pot diferi si vor fi reflectate in mod corespunzator in factura finala.

Prezentul contract are o pagina si s-a incheiat astazi _________ in doua exemplare, cate unul pentru fiecare parte.
Beneficiar,
reprezentat prin
_________________________________
in calitate de _____________________

Human STRATEGICS helps you effectively to get, manage and develop talents and organizations.

Furnizor
reprezentat prin
Florin Decebal NICOLA
in calitate de administrator
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